
R obustní komponent jednoduchého, tech-
nického designu, který už původním 
krabičkám dvojnásobně „odrostl“ do 

výšky i šířky, se vyrábí ve stříbřitém anebo 
černém provedení. Šasi přístroje je celokovo-
vé, základ tvoří U profil, jehož zadní strana je 
osazena přípojkami, zatímco přední strana 
profilu nese čelní panel z masivního hliníku, 
silného 10 mm. Z hliníku je i víko, bočnice 
s větracími otvory a druhé (!) dno, jež dále zvy-
šuje tuhost základny. Přednímu panelu domi-
nuje centrálně umístěný kovový knoflík ovlá-
dání hlasitosti, doplněný po stranách třemi 
páčkovými přepínači a výstupem pro 
sluchátka.

Dual mono
Sluchátkový zesilovač odpovídá koncepci dual 
mono, rozložení součástek je až na obvody na-
pájení zcela symetrické. Signál se přes přepí-
nací signálové relé (s pozlacenými stříbronik-
lovými kontakty) přivádí ze zvoleného vstupu 
na dvojité triody 6922 EH (ekvivalent EC88), 
jež zvuku dávají teplejší charakter, a je dále 
zpracováván koncovým stupněm pracujícím 
ve třídě A, který je osazený tranzistory MOS-
FET od firmy Intersil (s výstupním proudem 
až 5,6 A). S ohledem na nízkou účinnost třídy 
A nelze uvnitř přístroje kromě dvou elektronek 
přehlédnout čtyři na výšku orientované chla-
diče z hliníkových profilů i přesto, že je šasi 
celokovové. Hlasitost řídí přesný potenciometr 
značky ALPS, připravený na motorický pohon, 
který však zůstal nevyužitý, což je docela ško-
da, protože pohodlnějším majitelům sluchátek 
s třímetrovým kabelem může dálkové ovládání 

hlasitosti občas chybět. Stejně jako v ostat-
ních komponentech řady Box-Design napájení 
řeší externí spínaný zdroj (v základním prove-
dení, podobný zdroji k notebooku). Volitelné 
příslušenství představuje kvalitnější exter-
ní napájecí zdroj Pro-Ject Power Box RS Uni 
1-Way (obdobného designu i stejných rozměrů 
jako Head Box RS); stojí však zhruba polovi-
nu toho, co zaplatíme za vlastní sluchátkový 
zesilovač. Sluchátkům s impedancí 32 ohmů 
poskytuje zesilovač výstupní výkon až 330 
mW, který samozřejmě s rostoucí impedan-
cí sluchátek klesá (na 60 mW při zátěži 300 
ohmů). I s šestisetohmovými sluchátky v testu 
nabízel zesilovač výkon dostatečný i pro hlasi-
tosti, které nelze dlouhodobě snášet.

Konektivita a ovládání
Čelní panel je uspořádaný velice jednoduše. 
Uprostřed se nachází knoflík ovladače hlasi-
tosti, který vlevo doplňuje páčkový vypínač, 
jedinou přípojkou je sluchátkový výstup pro 
6,35mm jack. Modrá LED dioda nad páčko-
vým vypínačem po aktivaci indukuje blikáním 
počáteční stav nažhavení a stabilizace pří-
stroje, trvalým svitem akceschopnost. V pravé 
části čelního panelu se nacházejí dva páčko-
vé přepínače – třípolohový (první zleva) mění 
výstupní impedanci (5/50/20 ohmů), další 
dvoupolohový volí vstupy (XLR/RCA). Zadní 
panel obsahuje kromě napájecího konektoru 
vstupní i výstupní konektory XLR i RCA, jež 
jsou ideálně rozmístěny a umožňují pohodlnou 
manipulaci s konektory. Konektory (XLR i RCA) 
umožňují průchod signálu vypnutým zesilova-
čem, takže komponent lze velice prakticky 

vřadit do signálové cesty mezi zdroj signálu 
a zesilovač. Ovládání je velmi jednoduché 
a intuitivní, pouze po zapnutí je nutné počkat 
přes půl minuty na nažhavení obou triod, než 
je aktivován sluchátkový výstup. Přepínač vý-
stupní impedance slyšitelně ovlivňuje interak-
ci výstupních obvodů zesilovače se sluchátky 
a jejich kabelem, proto je žádoucí co nejdříve 
vyzkoušet, při jaké impedanci hraje Head Box 
RS s konkrétními sluchátky optimálně. 

Pavel Richter 

Netopýří ucho

Zvuk sluchátkového zesilovače Pro-Ject Head Box RS 
je přirozený, se spoustou jemných detailů a basy v po-
třebném objemu. Je teplejší a výškám chybí trochu 
větší preciznost, ale to je cena za charakteristický 
projev, kvůli kterému si „lampový“ zesilovač kupuje-
me. Muzikální zvuk má tělo, které lze přirovnat k vý-
bornému červenému vínu – lahodné, plné, kulaté, a to 
nejenom na první poslech. -pr-

Na čem se testovalo

Pro-Ject Head Box RS doplnily sluchátka Beyerdynamic 
T 1 a CD přehrávač Cambridge Audio 840 C připojený 
signálovým kabelem Cambridge Audio 900 XLR 
a notebook s D/A převodníkem Audioquest DragonFly. 
Jako testovací jsem zvolil CD Rodrigo: Concierto de 
Aranjuez/Fantasía para un Gentilhombre/Canconeta 
(Decca, 2007), Barbra Streisand: The Essentials 
Barbra Streisand (Columbia 2002), Spirituál kvintet: 
1960–2010 Sto nejkrásnějších písní (+1) (Supraphon, 
2010) a USB flashku s různými Hi-Res soubory ve 
formátech FLAC 48/24 a FLAC 96/24. 

H O D N O C E N Í
X  symetrický vstup a výstup; signál prochází i ve 

vypnutém stavu

Z  vyšší nároky na odvětrání

P A R A M E T R Y
výstupní výkon 330 mW (32 Ω), 60 mW (300 Ω),
kmitočtový rozsah 30–20 000 Hz (+0,2/−0,05 dB)
celk. harm. zkreslení 0,17 % (XLR vstup, výst. impedance 
 5 Ω, zátěž 32 Ω )
odstup signál/šum −99 dB (dle IHF-A)
přípojky: vstupy symetrický, nesymetrický

výstupy symetrický, nesymetrický, sluchátka
napájení externí napájecí zdroj (20 Vss/3 A), 
 příkon 1,3 A
rozměry (š × v × h) 20,6 × 7,2 × 20,9 cm
hmotnost 2,15 kg (bez napájecího zdroje)
weby aq.cz
 project-audio.com

vynikající

výbavazvuk obsluha provedení

Áčko s lampami
Vídeňská značka Pro-Ject, známá kvalitními gramofony s výhodným 
poměrem kvality k ceně, stále rozšiřuje sortiment komponentů v řadě 
Box-Design, z níž si představíme jeden z mladších přírůstků – nejvyšší 
model sluchátkového zesilovače Head Box RS.
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